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KULTURÁLIS TÉMÁK

A hídak elnevezésérõl
A rendszerváltás óta ismét elõtérbe került a hidak névadása. A jelentõsebb mûtárgyak egyedi elnevezése, illetve emléktábla állítása
hozzájárul a mérnöki munka
megismertetéséhez, ezáltal jobb
megbecsüléséhez. A hidak névadását a 71/1989 MT rendelet
szabályozza. A gyakorlatban kétféle hídnevet különböztetünk
meg: kezelõi nevet és hivatalos
nevet, amit az említett jogszabály
szerint kell kezelni.
A közelmúltban több alkalommal is sor került egy-egy jelentõsebb híd „hivatalos” elnevezésére, névadására. Véleményünk
szerint sajnálatos módon a hidak
hivatalos névadása a legtöbb
esetben nem a jogszabályok szerint rögzített hivatali úton folyik.
A kezdeményezõ általában a híd
kezelõje, vagy a területileg érintett önkormányzat.
Ismert, hogy egyes esetekben
(pl. lágymányosi híd) pályázatot
írtak ki a névválasztás elõtt, az
azonban nem volt mindig eredményes.
Jelen tanulmány célja a hídnévadás évszázados történetének
bemutatása és a hídnév céljának
meghatározása. Összefoglaljuk a
ma élõ szabályozásokat és végül
javaslatot teszünk a teendõkre
vonatkozóan.

A hídelnevezések története
A szakirodalmat tanulmányozva
nem találtunk hídnévadással, hídnévvel, illetve hidak emléktáblájával foglalkozó magyar nyelvû
írást, ezért saját korábbi hídtörténeti munkáinkat egészítettük ki
újabb adatokkal. Az áttekintés
célja a téma iránti érdeklõdés fel-

keltése. A hídnevek tanulmányozása ugyanis nem öncélú haszontalan tevékenység, ellenkezõleg
hasznos lehet települések történetének kutatásában, a nyelvészetben, hazánk történetének és természetesen legfõbbképpen a hazai hídtörténet kutatásában.
Az áttekintés lehet kronologikus, tematikus stb. Mindegyiknek
van elõnye-hátránya. Továbbiakban kronologikus áttekintést
adunk, ezen belül kitérünk néhány rendezõelvre: kirõl, mirõl,
milyen hídtulajdonságról kapta a
híd nevét.
Természetesen kapcsolat lehet
a különbözõ forrásból származó
hídnevek között: pl. a helyi (nép)
név lesz a hídkezelõ által, sõt a sajtóban is használt; lehet a hivatalos
név a mindennapi szóhasználatban
is használt, illetve nem használt.
Példákat láthatunk arra is, hogy ingadozó a névhasználat abban az
esetben, ha politikai okokból változik a hídnév, Baross/Lenin híd
Gyõrben s olyankor is, amikor a
hivatalos név túl hosszú vagy nem
közismert (pl. Lánchíd – Széchenyi lánchíd, Bajai Duna-híd – Türr
István Duna-híd).
Az Árpád-korban hidat csak
királyi engedéllyel lehetett építeni, a fenntartáshoz vámot szedtek. A legkorábbi hídnevek települések nevében maradtak meg:
Úrhida (1009), Nyárhíd (1183),
Sálhida
(1213),
Megyehíd
(1217), Kehida (1232), Bánhida
(Békés és Komárom-Esztergom
megyében is, 1288), Pelbárthida
(1297). Viszonylag sok településnév hordozta a hidat építõ személy nevét: Péterhida (1221),
Mórichida (1228), Jánoshida
(1235). A híd jellege után is több

név keletkezett: Vereshíd (1325),
Hídvég, a késõbbi Rábahídvég.
Ismertek hidak a város, illetve a
vár kapuja után elnevezve: Lõrinc híd és Szent Pál kapu hídja
(Esztergom, 1294). [1] [2] Az Árpád-kor után is hasonló képzésû
nevek ismertek Magashíd (1401),
Hídvégardó (1426), Óhíd (1483).
Különleges a soproni Ikva-híd
(1420), mivel házak épültek a
hídra (ma utcanév is az Ikva-híd).
Nemcsak helynevekben, hanem oklevelekben is találkozunk
hídnevekkel, elsõsorban perekben, melyek a hidak fenntartásával, a vámszedéssel voltak kapcsolatban. Míg a helynevekben az
építtetõ neve szerepel általában,
oklevelekben a híd tulajdonságára utaló nevek is elõfordulnak. A
hídnevek a 11-15 században
gyakran az áthidalt vízfolyás nevével kapcsolatosak, ez tükrözõdik számos település nevében:
Sajóhídvég, Rábahídvég, Ipolyhídvég.
A török hódoltság alatti hídépítésekrõl kevés információ van
(javításokról annál több), a török
kiûzése után felvett leltárokban
azonban egyes településeken ismét olvashatók érdekes hídnevek.
Egerben 1690-ben Barátok, Minoriták, Miserere (Irgalmasok),
Káptalan nevû hidak jelzik, hogy
mely rend temploma környékén
álltak ezek, illetve a Káptalan-híd
arra utal, hogy ki volt a híd építtetõje. Egerben ezeket kívül Cifra-, Ráckapu stb. hidakról is vannak írások.
Hidasnémeti (1589) a korai
hídnévrõl elnevezett település
egy újabb változata. Sárospatak
helytörténetében említett Szárazhíd (1620) elég gyakori név, a
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Budai várban is jól ismert a Szárazárok hídja. A sárospataki Bodrog-híd Rákóczi névre hallgatott.
Debrecenben Templom/Nagy
híd volt a gyalogos közlekedést
lehetõvé tevõ pallóhíd neve (több
alföldi városban volt ilyen a csatornázások elõtt). Székesfehérvár
több hídját is név szerint ismerjük, ezek elsõsorban a kapukról
(Budai, Palotai stb.) nyerték nevüket, illetve tulajdonságukról
(pl. Hosszú híd 1601, vagy Százlábú híd, Palló híd, Dobogó híd –
fahidak, Kõhíd – boltozatok,
Görbe híd, Magas híd). Említésre
méltó, hogy valóban hosszú hidak voltak sok településen, jóval
100 m felett. Szekszárdnál 20
nyílású hidat talált a török utazó
Evlia Cselebi (1664), különös
azonban, hogy Öreg híd név – ellentétben a külföldi gyakorlattal –
egyelõre ismeretlen.
A török kor után már kõhidakról is tudunk, persze jóval elõbb is
voltak ilyenek, feltehetõen a rómaiak alatt is, Egerben biztosan
tudunk kõhídról, sõt több szoborral (10 db!!) díszesrõl is. Ma is áll
a váci Kõszentes híd (1757), amelyet hat szobor ékesít, méltán errõl lett elnevezve. Több hasonló
„kõszentes” híd is van. Tatán a
Szent János híd (1770) Nepomuki
Szent János értékes szobrával díszített. Egerben az ú.n. Poseurent
gátnál álló szobrok egyikérõl kapta nevét az ottani Szent János híd.
A rendkívül népszerû Nepomuki
Szent János a hidak védõszentje
(1729-ben avatták szentté), így
szobra több hidunkon vagy a híd
közelében áll: Tarnaméra, Bonyhád és hosszan sorolható volna az
ilyen híd.
Kevéssé ismert a Szeged határában 1719 körül épített 108 öl
hosszúságú falazott híd, amely a
Maty-eret hidalta át (ebben az
idõben tóvá szélesedett itt). Érdekes, hogy az 1837-ben készült latin nyelvû hídnyilvántartásban
Máté híd néven szerepel. (1742tõl vámszedési joga volt a városnak, a híd neve összefügghet ezzel is.) [4] A bibliai hídnevek ritka példája ugyancsak Szeged
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környékén a Kistiszán állhatott az
1821-ben említett Ádám híd. [11]
A hídnevek némelyikérõl csak
alapos kutatással dönthetõ el,
hogy mire vezethetõ vissza. Miskolcon a Forgó híd név már 1759ben elõfordul. A névadó Forgó
Pál 1650-1680 között városi tisztséget betöltõ nemes volt. [12]
Vácon Migazzi püspökrõl nevezték az 1766-ban épült gyalogfelüljárót, ez elég ritka ebben az
idõszakban. Meglepõ, hogy Király híd elnevezés viszonylag kevéssé ismert, mint pl. Székesfehérvárott (1795).
Érdekes, hogy Török hídként
ismert – a valójában késõbb épült –
néhány kõboltozat (stratégiai
okokból a törökök, akik egyébként a hídépítés mesterei voltak,
ismereteink szerint hazánkban
nem építettek boltozott hidakat,
csak vízvezetéket). Békéssámson
ilyen nevû hídja a kutatások szerint 1809-ben, a tápiósági 1815ben épült. Különös ez a „Török”
hídnév, hisz ebben az idõben már
nem kevés kõ, illetve téglaboltozat épült magyar mesterek munkájával, mint pl. Gyulán a Bárdos
híd (a Bárdos érrõl kapta nevét) a
Kapus híd (1816) valamikor védõ
épület(ek) állt(ak), neve ezt jelzi.
A népi emlékezet, amely a hídnevek fõ forrása úgy látszik a régi
(Öreg) helyett Római (Zalalövõ,
1826) vagy Török nevet adta. Sajátságos a Rabok hídja név is
(1826) az ott dolgozó rabokról
kapta nevét. [15]
A korai hídnyilvántartásokban
a fahidaknál szinte mindig egy közelebbi meghatározást szolgáló
név állt, a kõboltozatoknál nem
minden esetben. A vas hídépítésben való megjelenésével gyakori a
Vashíd, és az Állandóhíd megnevezés a vízfolyás, illetve helyazonosító település/településrész mellett (Sárospataki Vashíd). A Városligetben 1826-ban elkészült gyalogos függõhidat Dróthídnak nevezték el. A hídak a téglaboltozat színe után gyakran Vörös híd nevet
kaptak pl. Baja (1830). Pápán már
a 18. században ilyen néven szerepelt a ma is álló híd.

A legismertebb régi hidunk a
Hortobágyi Kilenclyukú híd
(1833), kevéssé ismert, hogy ennél
többnyílású a sárvári várbejáró híd
(10 nyílás) és kilenc nyílása volt a
ma csonkán (öt nyílással) álló
Zádor hídnak is, mely idõben megelõzte a Hortobágyon állót. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hídtörténet írása során egy régi hídlap
alapján sikerült megtudni, hogy
Sátoraljaújhelyen is állt egy kilenc
nyílású boltozat, ám ezeket és a 46 nyílású boltozatokat általában
nem nevezték el a nyílások számáról. Hármas híd meglehetõsen sok
van hazánkban, ezek azonban nem
boltozatok sõt nem is minden esetben háromnyílásúak, hanem pl. három híd van egymáshoz közel.
Szegeden a vasútépítés kapcsán több jelentõs boltozott híd
épült, a legjelentõsebb a vasúti
Tisza-hídhoz tartozó, a háborús
pusztítás után elbontásra került.
Ma is viseli a forgalmat a Nagyés a Kiskõlyuk. Mindkettõ tekintélyes méretû vasúti boltozat. [4]
Természetes, hogy az áthidalt
akadály a híd névadója, meglepõ
azonban, hogy 1839 óta áll a Balaton hídja is, méghozzá márványtáblával jelölve a Zala befolyásánál (a tábla 1962-ben készült.).
Nagyszeben ma is álló, nevezetes öntöttvas hídjának kétféle
neve is említésre méltó. Az utca
fölött átívelõ régi fahíd Hazugság
nevet viselte, s ma is így emlegetik. 1856-ban a város vezetése elhatározta Repülõhíd építését, (az
út vagy vasút felett átívelõ mûtárgyak e névformáját a gyõri népnyelv is ismeri) az új híd a Fekvõ
nevet kapta. [13]
A Dróthídhoz hasonlóan a híd
szerkezetét jelöli a Lánchíd neve
(1849) (1. ábra), az ugyancsak
lánchíd Erzsébet hidat (1903), bár
világcsúcstartó volt negyed századig, általában csak Erzsébet
hídként emlegették.
Budapest második Duna-hídját Gyulai Pál javaslatára Margit
hídnak nevezték el, nyilván a közeli sziget is indokolta a névválasztást. (Tanulságos, hogy nem
Szent Margit a híd neve.)
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A nagy hidak építése a Lánchíd után nagyütemben folyt, így
1883-ban avatták Szegeden az elsõ állandó Tisza-hidat, s bár Ferenc József ebben az évben látogatást tett Szegeden, nem róla nevezték el a hidat, pedig 1874-ben
már a Nyugati pályaudvarnál álló
felüljárónak Ferdinánd trónörökös nevét adták. A szegedi híd
nem kapott egyedi nevet, valószínû azért, mert egyetlen jelentõs
híd volt Szegeden. A népnyelv
Eiffel hídként emlegette, abban a
tudatban, hogy õ volt a tervezõje,
holott valójában Feketeházy János tervei alapján készült el. Más
hídépítõkrõl (Gregersen, Zielinski…) sem nevezünk hidat.
A királyi család legnépszerûbb tagjáról, Erzsébet királynéról több nagy hidat is elneveztek:
Komárom (1892) és Tokaj
(1897). Pozsonyban, majd Budapesten is Ferencz József névre
hallgatott az új Duna-híd, Esztergomban pedig a királyi család
Magyarországon született lányáról, Mária Valériáról neveztetett
(Szent István helyett) az új állandó Vashíd. (Leggyakrabban csak
Vashídnak nevezték az abban az
idõben épült rácsos hidakat.)
Hídépítõkrõl, kivitelezõkrõl
eddig nem igen neveztek el hidat,
érdekes, hogy a budapesti Város-
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ligetben ma már funkcióját vesztve álló gyaloghidat (épült 1893)
ma is építõjérõl Wünsch hídnak
hívják. A budapesti Összekötõ
híd rövid életû második szerkezetét (igaz utólag) Kölber hídként
tartotta számon a szakma, tervezõje, Kölber Ernõ után.
Baross Gábor a rövid életû,
ám nagyhatású miniszter nevét
Gyõrben már 1893-ban megkapta
a vasútállomásnál épült felüljáró
(Baross akkor már nem élt). Történelmi személyiségrõl a millennium idején nevezték el a ráckevei Dunaágon épült háromcsuklós ívhidat (Árpád híd 1896). A
Városligetben a ma is álló bevezetõ hidat Millenniuminak, a ma
már csak rejtve állót Nádor hídnak nevezték el.
Tanulságos, hogy az állandó
Duna-híd építését megálmodó és
végrehajtó Széchenyi nevét csak a
híd felavatása után 69 évvel vette
fel a híd (Széchenyi Lánchíd).
Kisebb településeken ma már
feledésbe merült hídnevek is voltak, pl. Hatvanban Sztancsik (1901)
és Szinnyey (1914, képviselõ).
Ízes népi elnevezéseket találunk
pl. Gyõrben – Kecskehíd (1903) a
magas cölöpjármok miatt, illetve
Cifra híd, a díszes korlát okán, Repülõ híd – számos városban a vasút
fölötti gyalogos felüljáró.

1. ábra
A Lánchíd egyik oroszlánja

A nép ajkán számos hídnév él
Zala megyében. 167 településen
326 hídnevet jegyeztek fel. [14]
A Kõhíd, Nagyhíd név a leggyakoribb. Jellemzõ a közelben lakókról való elnevezés, van sok
meglepõ is: Ág, Föld, Pokol, Bõr,
Tüske, stb. Érdekes, hogy több településen horvát nyelven élnek a
hídnevek. [15]
Meglepõ módon Kossuth Lajos fiáról, a mérnöki munkát is
végzõ Ferencrõl kapta nevét az
1909-ben Bakonszegen épült a
Berettyó-híd. Ugyancsak HajdúBihar megyében gr. Tisza Istvánról nevezték el a Körösszakáli Sebes-Körös hidat. Szinte hihetetlen, hogy a márványtábla, amely a
név mellett az építés évét is tartalmazza (1928) a II. világháború
utáni négy évtizedet is átvészelte.
Horthy Miklósról több jelentõs hidat nevezetek el (pl. Gyõrben a
Rába-hidat – 1933, amely az elsõ
közúti hegesztett híd volt, valamint a kormányzó 10 éves jubileumára elkészült új budapesti Duna-hidat – 1937).
Történelmi események is tükrözõdnek a hídnevekben (pl. a
Jamboreere Gödöllõn épített ideiglenes hidak: Erzsébet, Kastély,
Aréna, Állomás stb. a nevek az
esemény fõ helyszíneit is megörökítették).
A háborús készülõdés során
szédületes gyorsasággal, rendkívül igényesen épült a 8. sz. fõút,
melynek veszprémi völgyhídja
Szent István halálának 900. évfordulójára emlékezve a Szent István
nevet kapta.
1940-ben készült el Szolnokon
a vasútállomás közelében az akkori idõk jeles vasbeton alkotása,
a felüljáró, mely Erdély visszatérte tiszteletére a Kolozsvár nevet
kapta. (Nem Kolozsvári úti!)
Rendkívül érdekes több város
hídjainak elnevezése (pl. Jászberény, Esztergom, Szeged). Most
csak az esztergomi Kolos hídról és
két szegedi hídról teszünk említést.
Az esztergomi Duna-híd elkészülte után nem sokkal már állt a Lõrinc utcai Dunaág-híd és a prímási
palota melletti is. Ez utóbbit Kolos
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hídnak nevezték el Vaszary Kolosról a hercegprímásról. (Nõk esetében a keresztnév adása hídnévként
gyakorlat, férfiak esetében azonban szokatlan, egyházi személy
esetében azonban érthetõ.)
A szegedi hidak egyike a Sóhajok hídja nevet kapta Ferenc József szegedi látogatása alkalmából. (A híd ekkor épült a velencei
Sóhajok hídja formájára két épület
között, így a név találó.) Megjegyzendõ, hogy ún. Utcahidak már a
középkorban is voltak, a budai
várban több is állt, s ma is akad
belõlük. A legújabb korban pedig
egyre gyakoribb áruházaknál
(Mammut), szállodáknál (Korona), fõiskoláknál, egyetemeknél
(BME, Gyõri Egyetem). A másik
említésre méltó szegedi híd pedig
az 1936-ban épült közúti felüljáró,
amely az építés mûszaki ellenõrének menyasszonyáról az Izabella
nevet kapta, és azt viseli ma is. [4]
A II. világháborúban 1400 közúti híd pusztult el, csak néhányat
sikerült megmenteni. Közülük a
zalaszentgróti Zala-híd híresült el
a megmentõjének tartott Hatamov
õrmesterrõl. Tudjuk, hogy Gyõrben Czapp György mentette meg a
vasút feletti 81. sz. fõút hídját, Hidasnémeti megmentõjeként több
személy is szóba került, s Békés
megyében is megõrizte az emlékezet a híd megmentõjének nevét,
azonban az õ nevüket nem viselik
a hidak, emléktábla is csak a hidasnémeti hídon van.
Budapesten a II. világháború
után az elsõ ideiglenes hidak a
pontonhidak voltak. Ezeknek a
pesti humor (érdekes, hogy éppen
a háború után) Manci, illetve
Böske nevet adta a felrobbantott
hidak neve után. (A Margit, illetve az Erzsébet híd közelében
épültek fel ezek.)
Az elsõ félállandó budapesti
Duna-híd Kossuth nevét vette fel
(1946), s ezt a nevet kapta egy-egy
híd Gyõrben (1946, Mosoni-Duna-híd), Esztergomban (1948,
Dunaág-híd) és Rábacsécsényben
(1947, itt dombormû is van). Petõfi neve is gyakran volt a választott név: Gyõr (1946, Rába-híd),
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Halászi (1947, Mosoni-Dunahíd) és Budapest (1952, volt Horthy Miklós híd).
Történelmünk nagyjai közül az
1948-49-es szabadságharc nagyjai
voltak a leggyakoribb névadók.
Kivételesnek látszik a tahitótfalui
Dunaág-híd, amelyet Tildy Zoltánról neveztek el (háború elõtt
Almássi híd). Ez a hídnév is több
mással együtt feledésbe merült, a
korabeli filmhíradó azonban megõrizte az emlékezetnek.
Az ‘50-es években néhány híd
a hazai és a nemzetközi munkásmozgalom, illetve a kommunista
vezetés személyiségeinek nevét
kapta: Sztálin híd (Budapest,
1950), Lenin (Gyõr, 1950 körül),
Rákosi Mátyás (Veszprém, 1951
és Szeged, 1950). 1956 után ezek
a nevek eltûntek. A Lenin híd kivételnek tekinthetõ Gyõrben. Barátság névre keresztelték a komáromi vasúti Duna-hidat 1954-ben,
jóval késõbb 1973-ban ezt a nevet kapta Szolnokon az átépített
Kolozsvár felüljáró.
A ‘60-as években történelmi
személyiségek nevét is felvették
hídjaink, így Bottyánét Esztergomban (1964, Kis-Duna-híd). Vásárhelyi Pálról, a neves vízépítõrõl
nevezték el Gyõrben a gyalogos
hidat (1969), amelyet Kis Erzsébet
hídként emleget a nép. A Lánchíd
Széchényirõl történõ elnevezése
után 61 év telt el, míg ismét híd
névadója lett a legnagyobb magyar
(Gyõr, Mosoni-Duna-híd, 1979).
A nagy hídépítések közül több
november 7-én került forgalomba. Közülük Szolnokon a mai
Rékasi úti a November 7-e néven
ismert (1970).
Viszonylag kevés „egyedi”
nevû hidunk van az 1956 utáni
évekbõl. A rendszerváltozás után
felerõsödött az igény a közúti hidak névadására. 1990-ben még az
új Duna-híd a hagyományos
Hárosi nevet kapta. Az ugyanekkor elkészült polgári Tisza-hídat
azonban már a Tiszához kötõdõ
Vásárhelyi Pálról nevezték el,
1992-ben pedig az új szolnoki Tisza-híd pályázat alapján Szent István híd lett. Cigándon 1994-ben

készûlt el az új Tisza-híd, ez ismét a helyhez kötõdõ személyrõl
II. Rákóczi Ferenc nevét kapta.
Ugyancsak Rákóczi neve található a vásárosnaményi Tisza-hídon
is (nem közismert, nem nagyon
használt ez a név).
Teljesen helyi nevezetességû
költõrõl, Nadányi Zoltánról nevezték el a bakonszegi Berettyó
hidat.
Gyõr városa élenjár a hidak
elnevezésében. Két vasút feletti
hídját Pálffyról (Miklós) a várost a török uralom alól felszabadító vezérrõl, illetve Bisingerrõl a város polgármesterérõl nevezték el.
A tokaji Tisza-híd felújítása
után (az illetékes család hozzájárulásával) ismét Erzsébet nevét
viseli. Taksonyról kapta nevét a
taksonyi Dunaág-híd (1997-ben).
A nagy folyami hídkorszerûsítési
programban a bajai a helyi kötõdésû Türr Istvánról (1999), a
dunaföldvári Duna-híd pedig a
Dunaföldváron 150 éve eltemetett Beszédes Józsefrõl kapta a
nevét 2002-ben. Említésre méltó,
hogy Siófokon a régi 7 úti Sióhíd ugyancsak a nagy vízépítõ
nevét viseli, a másik két közúti
Sió-híd pedig Baross, illetve Széchenyi névre hallgat. 2003-ban
elkészült legfiatalabb Duna-hidunk Szekszárd mellett a Szent
László nevet kapta, a 26. sz. fõút
hosszúrévi Sajó-hídját pedig Mátyás királyról nevezték el ugyancsak ez évben.
Több „hídkeresztelõ” építés,
korszerûsítés esetleg felújítás során történik. E tekintetben a Szeged északi Tisza-híd rendhagyó,
mert anélkül, hogy elkészült volna
a korábban megkezdett felújítása,
Bertalan Lajos nevét kapta, mintegy kárpótlásul azért, mert építésekor (1979) az útban álló Bertalan emlékmûvet felrobbantották.
A hazai hídnévadás történetének áttekintése hiányos. Azért vetettük papírra mégis ezt a kis áttekintést, mert hiánypótló, és úgy
gondoljuk, hogy nem tanulság
nélküli megismerkedni a hazai
hídnevekkel.

LIV. évfolyam 7. szám
Külön érdemes lenne feldolgozni a hidakon lévõ emléktáblák
szövegét. A Lánchídon négy tábla
is van, amely megörökíti annak
építését, állami kezelésbe vételét,
továbbá az újjáépítést. Különleges a Szabadság híd, mert a pesti
hídfõnél mind az eredeti építés,
mind az újjáépítés emléktáblája
és a régi és az új hídnév is olvasható (2. ábra). A Margit és a Petõfi hídon csak az újjáépítésre vonatkozó általánosságokat mondó
táblák láthatók, a Margit hídnál
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azonban minden titulus nélkül 86
személy neve is olvasható, akik
élenjártak a híd újjáépítésében. A
régi Erzsébet híd eredeti emléktáblája a Közlekedési Múzeum
elõtt tanulmányozható, az újjáépítés és Sávoly Pálról való megemlékezés viszont a mai hídon.
Részletekre nem kitérve legtöbb
budapesti híd emléktáblája kevés
információt ad a hidak tervezõire
és kivitelezõire vonatkozóan, s a
névadóról is csak a hidak egy részénél esik szó.

2. ábra
Budapesti Szabadság híd egyik emléktáblája

A Budapesten kívüli hidakon
lévõ táblák szövegére csak röviden térünk ki, bár errõl is van –
messze nem teljes körû – információnk, ezeket késõbb tervezzük feldolgozni. Az emléktáblák
jelentõsége a szakma megismertetése miatt nagy, s indokolt a
közlekedõkkel is közölni a régi és
az új hídneveket. Sajnos a barna
színû információs táblák csak
egy-két helyen találhatók meg,
ezzel többet kellene az útkezelõknek foglalkozniuk.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye hídjain található emléktáblák
feliratait Szarka Judit hídmérnök
gyûjtötte össze. Érdekes, hogy
egészen kis mûtárgyon is található felirat. Hidasnémeti Hernádhídja megmentésérõl könyv is
íródott, s a régi emléktábla alatt
az ismeretlen (több név is felmerült) megmentõre emlékezõ tábla
is látható a mementóként meghagyott hídfõn álló mellvéden. A
rendszerváltás utáni hídnévadás
két Tisza-hídon lévõ táblán látható. A névadáson túlmenõen az
építés éve, az egyik táblán a névadásra történõ utalás mellett az
építtetõ, a beruházó, a lebonyolító, valamint a tervezõ és
kivitelezõ(k) megnevezése is szerepel (3. ábra). A gesztelyi Hernád-híd emléktábláján nem
„egyedi” hídnév szerepel. E hidak névadásában, az emléktáblák
elkészítésében Vastag Sándor
hídmérnöknek/osztályvezetõnek
meghatározó szerepe volt.
Az emléktáblákról azért is érdemes szólni, mert jogos igény
van a Mérnöki Kamara részérõl is
a tervezõ nevének megörökítésére. A Mérnök Újságban Bácskai
Endréné írt errõl [5], amelyre választ is adtunk [7], sõt egy rövid
levél is született ez ügyben. Személyes tárgyaláson szóba került a
tervezõ személy megörökítésének nehézsége, tekintettel arra,
hogy a tervezés csapatmunka,
ezért csak kivételes esetben célszerû egyetlen tervezõt személy
szerint is megnevezni.
Az emléktábla anyagát illetõen
nehézséget jelent a vandalizmus
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és a „fémgyûjtés”. A vásárosnaményi Tisza-hídon a márványtáblát összetörték, a hidasnémeti
híd tábláján is ez látszik, a cigándi Tisza-híd egyik bronztábláját
elvitték, a másikat pedig félig lefûrészelték, így biztonságos helyre kellett ezt szállítani.
Természetesen bizonyos egységesség javasolható a hídnév- és
emléktáblák kialakítására, kellõ
igényességgel és nehezen megrongálható kivitellel. A hídnév, a
névadó, a tervezõ-kivitelezõ nevének megismertetésére természetesen többféle lehetõség is van
(újságcikk, ismertetõ füzet).
Jójárt János hídmérnök – aki a
hídnévadás ügyében is sok hasznos információt és javaslatot
adott – az UTMET berendezések
kijelzõ-berendezésének felhasználását is javasolja ilyen célra.
A szegedi Belvárosi Tisza-híd
felújításakor (1996) emléktábla
készült. A tábla feliratának érdekessége, hogy nagy részletességgel a híd eredeti építését örökítette meg, ám nincs utalás Feketeházy Jánosra, a tervezõre. Érthetetlen az is, hogy az e híd névadására kiírt pályázat nyertese a
„Belvárosi” név lett, mint Budapesten a Lágymányosi, tehát
helymegjelölõ nevet kaptak az új
hidak, pedig jócskán akadt volna
megörökítésre méltó személy
mindkét hídnál.
Az emléktáblák kapcsán érdekes, szép lehetõség címerek elhelyezése. Budapesten a Lánchídon
és a Szabadság hídon van, Gyõrben a belvárosi Rába-hídon, Ráckevén a Dunaág-hídon. Gyakrabban kellene élni ezzel a lehetõséggel. Különösen alsópályás hidakon adódik látványos lehetõség
címer elhelyezése.
A hídnév tábla jelenleg nem
egységes formában található hídjainkon. Több esetben ezeket a
táblákat az önkormányzatok helyezik ki. A bonyhádi Völgységipatak-hídjánál lévõ tábla az elõírásos (4. ábra). Megtalálható az
áthidalt vízfolyás nevének feltüntetése is nagyobb hidaknál, célszerû a vízfolyás nevének feltün-
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tetése olyan esetben is, amikor
egyedi/hivatalos hídnevet rögzítõ
tábla kerül elhelyezésre.

A jelenlegi elõírások és gyakorlat
A hídnévadás célja, hogy a jelentõs hidak neve megörökítse egyegy jelentõs személyiség nevét,
és ezzel növelje a híd jelentõségét
is. Ez csak akkor hatásos, ha a
hídnév valóban közhasználatú, és
bevonul a köztudatba. (A gyakorlatban több eset van feledésbe
merült hídnevekre.)
Megkülönböztethetünk kétféle
hídnevet: a közhasználatban ismert hídnevet (ez elvileg a „hivatalos” hídnév kategória) és a kezelõi hídnevet. Ez utóbbi célja a
hídkezelés során szükséges helyazonosítás támogatása. Hivatalos
neve tehát csak a jelentõsebb nagyobb hidaknak, illetve a településen belüli hidaknak van (illetve

kellene legyen), míg kezelõi hídneve valamennyi hídnak van.
A szakmai hídnyilvántartásban
útszám, útnév, szelvényszám,
törzsszám, hídnév, valamint a híd
elõtti és utáni település neve szerepel, vasúti kimutatás esetében
vonalszám, szelvényszám, csatlakozó állomások neve. Így túlhatározottnak is mondható az elnevezés, a helyzet mégsem teljesen
megnyugtató. A hídnév a kezelõ
számára elegendõ, az úthálózati
térképeken is szerepelnek a hidak.
Az úthasználók számára készülõ ismertetõkben azonban fontos, hogy értelmezhetõ, egyértelmû hídnevek szerepeljenek. A
közlekedõk a fõutak számát (talán
még a nevét is) ismerik, a mellékutakét azonban nem (hiányosság,
hogy az egyébként logikus útszámozásukat az autósok számára
készült térképek nem tartalmazzák, és számpajzs sincs útjain-

3. ábra
Polgári Vásárhelyi Pál Tisza-híd táblája

LIV. évfolyam 7. szám
kon). A szelvényszámozás általában km-enként megtalálható, a
hektométer szelvények azonban
ritkán láthatók, s félõ, hogy a közlekedõk igazából nem ismerik ezt
a jelzést, így az útszám, szelvényszám számukra nem igazán használható. Nem ismerik a kisebb
vízfolyások (patakok, idõszakos
vízfolyások) nevét sem, ezek a
térképeken is ritkán szerepelnek,
így hídelnevezésünk ilyen szempontból sem nyújt számukra segítséget, számos esetben több vízfolyásnév keveredik.
A tervezõk úthálózati térkép
alapján tudják azonosítani a hídnyilvántartásban szereplõ hidakat,
így nehézséget csak az okozhat,
hogy gyakran a híd régebbi tervei
más útnevet/számot és más szelvényszámot tartalmaznak. A nagyobb vízfolyások esetében így segítség az, hogy a hídnév tartalmazza az áthidalt akadály nevét. Nehézséget jelent viszont, hogy a településnév és az áthidalt akadály neve
együtt sem ad minden esetben egyértelmû eligazítás (pl. Szekszárd
térségében három Sió-híd van, a 6.
sz. úton egymás mellett kettõ). Városokban, különösen nagyvárosokban a csomópontok, terek neve (pl.
Baross, BAH – Budaörsi, Alkotás és
Hegyalja utak) jó támpontot ad, és a
híd elnevezését is jól szolgálja.
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Külön is említésre méltó,
hogy a híd (út) tervezõk gyakran
egy késõbbi híd névadói, hisz a
terveken gyakran elõször õk
használnak nevet a híd azonosítására. A jelenleg hatályban lévõ
Mûszaki Elõírások közül az ÚT
2-3.411 1.2. pontja foglalkozik a
hidak azonosító nevével.
A hidak, az utak, utcákhoz hasonlóan értelmezhetõk földrajzi
névként: tájékozódási pontként,
így rájuk nézve is érvényes
71/1989. (VII. 4.) MT rendelet
[8]. E rendelet 3 § e) pontja nevesítve említi a hidakat, így elvben
ezek elnevezése ügyében is a rendelet szerinti 22 fõs tárcaközi bizottság jogosult.
A rendelet hiányossága, hogy
nem részletezi, hogy pl. hidak
esetekben mi minõsül földrajzi
névnek, mely hidak esetében jön
egyáltalán szóba a Földrajzinév
Bizottság munkája, s az pontosan mit jelent. E hiányosság viszonylag egyszerû módon pótolható volna, a hivatalos névvel
ellátandó hidak körének szabályozásával. A Bizottság a kezelõi névadásba nem kíván beleszólni, bár véleményt szívesen
adnak. A Bizottság feladata elsõsorban a jelentõs, új hidak
esetében fontos (pl. Duna- és Tisza-hidak).

4. ábra
A bonyhádi Nepomuki Szent János híd táblája

A rendelet 6 §-a általánosságban felsorolja a névválasztás során
figyelembe veendõ szempontokat:
érdekelt lakosság névhasználata, a
helyi önkormányzat és gazdasági
szervezetek véleménye, történelmi hagyományok, földrajzi környezet stb. Ezek a szempontok
megítélésünk szerint fontosak,
azonban elsõsorban a településrészek, utcanevek esetében használhatóak. A 6 § (2) szerinti szabály,
hogy élõ személyrõl nem lehet elnevezni földrajzi nevet a mi esetünkben is fontos, helyes.
A 7 § a nyilvántartás vezetésérõl rendelkezik négy szervet nevesítve. A Földrajzinév Bizottság
a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek adja át egy névmegállapítási intézkedés után a munkarészeket. Nem rendelkezik azonban a rendelet, hogy visszamenõleges hatállyal kell-e alkalmazni
a rendelkezést annak érdekében,
hogy egy országos, hiteles nyilvántartás legyen az összes érvényes földrajzi névrõl. Megítélésünk szerint e nélkül nincs nagy
jelentõsége a szabályozásnak. Ezt
támasztja alá az a tény, hogy jelenleg Budapesten 11, Budapesten kívül pedig összesen 27 hídnév van a nyilvántartásban (2002.
júliusi adat). Az 1. táblázatban
bemutatott nyilvántartásból úgy
tûnik, hogy ezek a hídnevek döntõ többségükben önkormányzati
hidakra vonatkoznak, pontos azonosításuk a Kilenclyukú híd (Hortobágy) és a Zádor híd kivételével nehézkes. A „pontonhíd”
megnevezés véleményünk szerint
nem hídnév, csupán egy hídfajta,
hasonlóan a gyaloghídhoz, függõhídhoz. (A Lánchíd unikum
volta miatt kivétel.)
A MÁV-nál szabályozás és
gyakorlat hiányzik, nyilván azért,
mert a vasúti hidak a vasúton
közlekedõk számára kevésbé fontos tájékozódási pontok, mint a
közutaknál. Azonban találunk néhány egyedi hídnevet is a vasúti
kimutatásokban. Szinte egyedülálló a Tokaj és Rakamaz közötti
vasúti Tisza-ártéri-hidak nevei:
Aranyos-híd, Görbe híd, Hosszú
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1. táblázat
A Földrajzinév Tárban jelenleg szereplõ hídnevek tételes listája

híd, Ladik híd. Szerkezeti rendszere után kapta nevét az érdi Háromcsuklós ívhíd. Népi elnevezésként a vasútnál is megtalálható a Százlábú híd név.
A budapesti Összekötõ híd neve a két vasúttársaság összekötésébõl ered és nem a Duna két partjának összekötésébõl, így helytelen a déli jelzõ használata. (A másik budapesti vasúti átkelés pontos neve pedig Újpesti Duna-híd).
A Fõvárosban nincs külön
szabályozás a hidak elnevezésére,
a hagyományos Duna-híd neveken kívül a Dunaág-hidak közül

csak a Kvassay híd név merül fel
egyes forrásokban (és a hivatalos
nyilvántartásban), de a térképeken nem. Ezzel szemben a Ferdinánd hídnév a térképeken szerepel, a Földrajzinév Bizottság
nyilvántartásában nem. A Fõvárosban az egyéb földrajzi nevek
(fõleg utcanevek) meghatározásához hasonló gyakorlat van, a
hídkezelõnek különösebb beleszólása nincs az ügyben.
A helyi önkormányzatok változó intenzitással javasolnak, illetve adnak neveket a területükön
lévõ hidaknak. Így lett a bajai

Duna-híd Türrõl, a dunaföldvári
Beszédesrõl, a bakonszegi Berettyó-híd Nadányi Zoltán helyi
költõrõl elnevezve, és így kapott
Siófokon három Sió-híd nevet.
Az önkormányzat az országos
közút kezelõjét a névadásról tájékoztatta.
Külön elemzést igényelne,
hogy a térképek mennyiben követik a hivatalos, illetve a hídkezelõk névadását. Annyi mindenképpen megállapítható, hogy nem
egységes a gyakorlat, s a turistatérképnek minõsülõ térképek
névanyaga olyan hídneveket is
tartalmaz (pl. az 55. sz. úton
Százlábú és Ötvenlábú híd szerepel), amelyek a hídkezelõ nyilvántartásában nem szerepeltek és
ma sem szerepelnek, ezért elképzelhetõ, hogy a népnyelvben
használtak ezek a nevek. Itt említjük meg, hogy néhány megyében összeírták a földrajzi neveket
a MTA irányítása mellett, ezek
gazdag forrásai a helyi hídnévadásnak.
A szervezett útfenntartás keretében kialakult a hídkezelõk hídmegnevezése is. Természetesen
az útnév, a település és az áthidalt
akadály volt a név része (pl. körmendi Rába-híd). Egyértelmû elnevezést biztosított a 20. században egy-egy úton a hídszám: pl.
1. sz. út 24. hídja. Természetesen
a legkorábbi idõktõl (1848-ban
már volt az egész országra kiterjedõ útnyilvántartás) útszámok és
útnevek mellett a kezdõponttól
adták meg egy-egy híd helyét
(szelvényszám). A II. világháború
után a fenntartás szervezetének
átszervezései a hidak névadását is
nehezítette.
Összefoglalóan megállapítható, hogy hídnevek a korai idõben
elsõsorban a nép ajkán születtek,
mint ahogy a kisebb hidak neve
az önkormányzati utakon ma is.
A hivatalos hídnév kategória alatt
(azaz a nemcsak egyszerû helyazonosítást szolgáló nevek, hanem általában személynév, fogalom, amely kiemelt jelentõséget
ad a névnek) nemcsak a Földrajzinév Bizottság által eddig jóváha-

LIV. évfolyam 7. szám
gyott valóban hivatalos hídneveket érthetjük, hanem mindazon
hídneveket, amelyek a Földrajzinév Bizottságot valamely ok
miatt elkerülték (más úton engedélyezett, táblán feltüntetett).
Azonban szükségesnek tartjuk,
hogy ezen „hivatalos” hídnevekrõl egy országos összeírás készüljön. A hídnévadásra ma ismét
igény van, ezért indokolt egy útmutató készítése, az intézkedések
egységesítése, rendbe tétele.

Javaslatok
Az elõzõekben érintett kérdések
közül a legfontosabbakat kiemelve, néhány újabb megoldandó
kérdésre is javaslatot teszünk.
Mint azt a korábbiakban bemutattuk, kétféle hídnevet különböztetünk meg: hivatalos elnevezést, ami a térképeken megjelenik, illetve a kezelõi (szakmai) elnevezéseket, amelyek elsõdleges
célja a hidak helyazonosításának
megkönynyítése. Hivatalos hídnevek száma a félszázat sem éri
el, míg kezelõi (szakmai) elnevezése valamennyi közúti hídnak
megvan. A térképen megjelenõ
hídnevek sok esetben nem szerepelnek a Földrajzinév Tárban. Tekintettel a kétféle hídnév jellemzõire javasoljuk, hogy amennyiben egy hídnak van hivatalos neve, akkor azt a hídnevet a szakmai hídelnevezés vegye át. Ebben
a rendszerben tehát a hivatalos
hídnév a kezelõi adatbázis hídneveinek egyszerû részhalmaza. Így
elkerülhetõ, hogy egy hídnak kétféle neve legyen.
Az adatbankok (közutas OKA
és a vasúti HGR) karbantartása
során figyelembe kell venni a jelenlegi nyilvántartásban tapasztalható következetlenségeket, az
egységes gyakorlat hiányát.
Elõfordul, hogy egy településen belül három-négy hídnál
ugyanazon a vízfolyáson lévõ hidak esetében ugyanaz a hídnév
van feltüntetve, ugyanilyen esetben más megyékben arabs, máshol római számok szerepelnek
megkülönböztetésül.
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Az alul-, felüljáró megnevezés
használatának különbözõségére
az autópályákon s a többi úton is,
általában nem egységes (vasúti
felüljáró – vasút feletti közúti híd)
elnevezésére a figyelmet fel kell
hívni, s intézkedni kell a hibák kijavítására, törekedni kell a nyelvileg helyes forma használatára.
Javasoljuk ismét megfontolni
– külföldi és korábbi hazai gyakorlat figyelembevételével a hídszámozás ismételt alkalmazását
(útszám/hídszám). Kétségtelen,
hogy nehézséget okozhat egy
újabb híd építése a meglévõkön
túl, erre azonban van megoldás
(pl. 23/a és 23/b). A hídszám lehetõséget nyújtana bonyolult alakú csomóponti mûtárgyak egyes
hídrészeinek azonosítására (pl.
12.1). Természetesen a hidak sorszámozása számos további kérdést is felvet. A jelenleg alkalmazott törzsszám a hídtól elválaszthatatlan, azaz független az út
átszelvényezésétõl, átszámozásától. Így biztosítható az azonosítás
tartóssága.
A közlekedõk tájékoztatására
megfontolandó, hogy az összekötõ utak száma legyen feltüntetve
az autós térképeken és az utakon
is (négy számjegy elég könnyen
olvasható, értelmezhetõ utazás
közben is). Bekötõutaknál a bekötött település neve jó tájékozódási támpont. Ezzel a kiegészítéssel sokat javulna a közlekedõk tájékoztatása, ezen belül a fuvarozók számára kiadott ismertetõk
(pl. a kisteherbírású hidakról)
egyértelmûebbek lennének. A ma
közkézen forgó tájékoztatókon a
hídnyilvántartásban szereplõ hídnevek találhatók, amelyek egyes
esetekben igen keveset mondanak a közlekedõknek.
A vízfolyások nevének feltüntetésében is jó lenne elõrelépni. Meg
kellene határozni a feltüntetendõ
vízfolyások nevét, a „folyó” megnevezés helyett/mellett a nemzetközi gyakorlatban jól használt hullámvonal is elegendõ. A hivatalos
névvel rendelkezõ hidaknál a vízfolyás neve alatt ezt a nevet is fel
kellene tüntetni. Itt megfontoláso-

kat kell tenni a név egyes esetekben történõ rövidítése ügyében
Baross (Baross Gábor helyett),
Türr (Türr István helyett).
A hidak nevezetes személyrõl
való elnevezése (fogalom is lehet) a jelenlegi szabályozás fõ témája, ezért errõl mindenképpen
részletesebben szólunk.
Mi a hídnév adás célja? A kezelõi néven túl fontos/ismert hidakat érdemes jelentõs személyiségrõl elnevezni, megörökítve ezzel a személyt és növelve ezzel a
híd ismertségét is. Mindez akkor
hatásos, ha valóban közhasználatú, ismert lesz a hídnév, látunk
néhány példát arra, hogy feledésbe merül a név, talán még olyan
esetben is, amikor egy táblán szerepel a híd neve (Halászi MosoniDuna-hídat, Petõfirõl nevezték
el, vagy a vásárosnaményi Tiszahíd, amely II. Rákóczi Ferenc nevét kapta).
Milyen neveket célszerû hidaknak adni? Elsõsorban olyat,
amelyet valamilyen helyi kapcsolat köt ahhoz a településhez, ahol
a híd áll. (Ott született, dolgozott,
lakott, a közelben volt egy csata
részese stb.)
Jelentõs történelmi személyiségek, költõk, tudósok, mérnökök
egyaránt szóba jöhetnek, mindenképpen kívánatos, hogy maradandót alkotók legyenek, nehogy (fõleg politikusok esetében) csak rövid életû legyen a hídnév. Mai napig egyetlen hidat sem neveztek
el hídépítõ mérnökrõl, bár számos kiválósággal büszkélkedhet
a hidász szakma.
Célszerû, ha ismert, könnyen
megjegyezhetõ, rövid neveket
kapnak a hidak: gr. Széchenyi István helyett Széchenyi. Kossuth,
Petõfi esetében ez mindig is így
volt. Mérnökök esetében Beszédes, Vásárhelyi ellen sem lehet
kifogás annak ellenére, hogy Beszédesnek testvére is mérnökként
dolgozott. Alapelv lehet, csak a
vezetéknév használata.
Ki tegyen javaslatot a híd elnevezésére? Településeken érthetõ, ha a helyi önkormányzat a kezdeményezõ, javaslatunk szerint
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azonban a híd építtetõje, kezelõje
célszerû, ha már a tervezés, engedélyeztetés során felveti a híd
egyedi elnevezésének gondolatát.
Nem kell minden nagyobb hidat elnevezni. A folyami hidak
mellett elsõsorban a nagy, belterületi felüljárókat lehet indokolt
névvel ellátni. Az illetékes önkormányzat az utcanévadáshoz hasonlóan járjon el, azzal a különbséggel, hogy a hídkezelõ/építtetõ
egyetértése nélkül ne lehessen
hídnevet adni.
Indokolt esetben pályázatot is
lehet kiírni a névadásra. Ez minden esetben annak legyen a feladata, aki kezdeményezi a névadást. Az önkormányzat önállóan
nem jogosult nevet adni az országos közúthálózaton lévõ hidaknak, természetesen az önkormányzati hidaknak igen, figyelembe véve a már használt hídneveket.
Kinek a kötelessége a hídnév
feltüntetése? Természetesen a híd
kezelõjéé. A hivatalos névvel
rendelkezõ hidakat mindkét
irányból táblákkal kell ellátni,
hogy a köznapi névhasználatot
ezzel is segítsük.
Mi a feladata a Földrajzinév
Bizottságnak? Amennyiben állásfoglalást kérnek tõle, mint a
dunaföldvári híd esetében (lehete két hídnak Beszédes József a
neve) úgy az, más esetben vétót
emelhet, amennyiben valamilyen
okból – 71/1989. (VII.4.) MT
rendelet 6 § szerint – a javasolt
név nem helyeselhetõ.
A hídnév nyilvántartása kinek
a feladata? A hídkezelõé, illetve a
Földrajzi Névtár kezelõjéé.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE
Mit kell tenni a hídnevek ismertté tételéért? Célszerû a hídon
röviden a híd névadójáról megemlékezni, ezen kívül célszerû
egy katalógust készíteni, amelyben szerepel az összes „hivatalos” hídnév kis ismertetõvel, elsõsorban a névadókról.

Befejezõ összegzés
A közúti hidak névadása talán periférikus kérdésnek tûnik, azonban remélhetõleg az elõzõekbõl
kiderült, hogy fontos mind a kezelõk, mind a közlekedõk számára.
Sok a teendõ: érdemes jobban
feltárni a hazai hídnévadás gyakorlatát, javítani a kezelõi névadást úgy, hogy az jobban szolgálja a közlekedõket. Érdemes
ösztönözni jelentõs hidak (100 m
feletti) esetében a neves személyiségekrõl való elnevezést, s a
név méltó megörökítését, megismertetését is.
Segítséget jelentene egy általános útmutató a hidak elnevezésével kapcsolatosan; mely hidaknak kívánatos hivatalos nevet adni, és mely hidaknál nem ajánlott.
Egyeztetni kell a hídnevek kitáblázásának módját, kötelezõségét,
illetve az egységes táblázás paramétereit. Valamennyi hídkezelõnek együttmûködve rendbe kell
tenni a vízfolyások neveinek következetes használatát, valamint a
Földrajzinév Tárban szereplõ
hídneveket, elsõsorban pótolni
kell a közhasználatú hídnevek
nyilvántartását.
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